
Uppdrag/extern finansiering Aktivitet Beskrivning

Björlandavägen, St-Olofsgatan-Hisingsleden.  Uppgradering av del 
av pendlingscykelstråk. 2500 m Projektering pågår. Bygg 2022

Torpavallsgatan/Billerudsgatan: Uppgradering av del av befintlig 
cykelbana till pendlingscykelbana. Byggnation pågår

Mölndalsvägen, St. Sigfrids gata-kommungränsen. Uppgradering av 
del av pendlingscykelstråk. GFS beslutad 2021-12-16

Kungsladugårdsgatan, Högsbogatan- Ståthållaregatan. Nya 
enkelriktade cykelbanor längs pendlingscykelstråk. 940 m. Färdigställs 2022

Sverigeförhandlingen Hisingsbron-Älvsborgsbron, 5500 m GFS pågår inom Brunnsbo-Linné och Lindholmen-projektet

Sverigeförhandlingen Stigberget-Saltholmen, 8000 m Projektering och byggnation. 

Sverigeförhandlingen Backaplan-Bräckemotet, 4500 m Projektering och byggnation. 

Sverigeförhandlingen Annedalsmotet-Götaplatsen, 2500 m Projektering och byggnation. 

Finlandsdsvägen fas 2: Avser två delsträckor: 
Finlandsvägen/Lillhagsvägen delen Tuvevägen - Skälltorpsvägen 
samt Finlandsvägen delen Lillhagsvägen till Tuvevägen

Projektering och byggstart 2022

Ågrändsbron Projektering. Byggstart 2023

Fjällgatan, Djurgårdsplan – Repslagaregatan: Enkelriktade 
cykelbanor. Saknad länk i det övergripande cykelvägnätet- Försenad Projektering pågår. 

Förstamajgatan, Tideräkningsgatan-Adventsvägen. Saknad länk. 
670 m Byggstart 2022

Sten Sturegatan: Förbättring och utbyggnad av saknade delar av 
cykelbanan. Byggnation 2022

Rävebergsvägen, Hästhagen-Norrleden. Kort saknad länk/ 
Övergripande cykelvägnät Genomförandestudie (GFS). Bygg 2022

Rävebergsvägen, Rannebergsvägen-Kummingatan. Kort saknad 
länk/ Övergripande cykelvägnät Genomförandestudie. Bygg 2022

Halvorsäng/ Biskopsgårdens industriområde.  Kort saknad länk/ 
Övergripande cykelvägnät Projektering och byggnation

Femvägsskälet/Grimmeredsvägen. Kort saknad länk/ Övergripande 
cykelvägnät Genomförandestudie 

Engelbrektsgatan, Kungsportsavenyen- Södra vägen/Övergripande 
cykelvägnät Projektering

Hjällbovägen (vid Blixtgatan). Kort saknad länk/ Övergripande 
cykelvägnät Genomförandestudie 

Alfred Gärdes väg till Delsjöbadet. Saknad länk/Övergripande 
cykelvägnät. Projektering och byggstart 2022

Cykelparkering vid hållplats

Under början av 2022 kommer väderskyddade cykelparkeringar byggas 
vid följande hållplatser:
Torslandakrysset, Hembygdsgatan, Västra Lindås, Hovås Nedre, 
Linnarhultsvägen, Backvägen, Lillekärr Södra.
Dessutom planeras det att bygga vid ca 10 hållplatser till under året. 

Skapa ett parkeringsgarage för cyklar i anslutning till 
centralstationen/ Drottningtorget.

Fortsatt planering för parkeringsgarage för cyklar vid centralstationen på 
lång sikt ca 2026.
Utreda möjligheten för cykelgarage under Nils Ericssonterminalen.

Cykelparkering på Drottningtorget Färdigställs i början av 2022

Fler och bättre cykelparkering Planerar för att bygga cykelparkeringar på ca 10 platser under året.

Cykelparkering vid skolor Karl-Johansskolan och eventuellt någon annan skola.

Västsvenskapaketet-medel Extra säker cykelparkering vid strategiska kollektivtrafikhållplatser Förstudie och planering för extra säker cykelparkering vid cirka 5 lämpliga 
hållplatser

Cykelgarage vid Västlänkenstationerna Haga och Korsvägen Projektering. Klart ca 2027

Förhöjda cykelpassager

På följande platser planeras att bygga förhöjda cykelpassager (dessa 
byggs så att de på ett lätt sätt kan omformas till cykelöverfarter):
Hjällbo Lillgata, Kummingatan, Bottnelyckan, Gullbergsbrogatan, 
Höglandsgatan, Gunnaredsvallen, Gunnaredsterrassen, Bildradiogatan, 
Radiovägen, Stora Fiskebäcksvägen, Sankt Sigfridsgatan, Södra 
Dragspelsgatan.

KF Budget 2022 Trafiknämnden får i uppdrag att införa ett pilotområde för ökad 
verkställighet av cykelprogrammet.

I områdena Backa samt Majorna/KUngsladugår är målet att skapa enklare, 
framkomligare och säkrare cykelmöjligheter, samt stimulera fler till att 
cykla. Detta ska göras genom kostnadseffektiva och enklare åtgärder som 
inte kräver större ombyggnation. 
Fokus läggs på testning och utvärdering av nya lösningar snarare än 
omfattande förarbeten.
Inom de geografiska område ska förslag på förbättrad vägledning och 
orenterbarhet tas fram och testas.

Förbättrad vägledning och orienterbarhet

Ta fram en handledning för hur vi ska markera och tydliggöra cykelstråk i 
blandtrafik och dess övergångar mellan separat cykelbana samt tydligt 
vägleda cyklister i komplexa trafiksituationer. Görs inom uppdraget 
Pilotområde för ökad verkställighet av cykelprogrammet.

Övergripande cykelvägnät - saknade länkar

Handlingsplan, cykel 2022

INFRASTRUKTUR – bygg en sammanhängande och väl utformad cykelinfrastruktur 

En väl utformad cykelinfrastruktur är grunden för säker, enkel och framkomlig cykling i staden. Cykelvägarna får inte ha obegripliga avbrott, det ska 
gå att cykla till alla målpunkter och utformningen av infrastrukturen ska motsvara cyklistens behov av framkomlighet, komfort, trygghet och 
säkerhet.

För att öka cyklingen och ta hand om ökningen, samt minska risken för olyckor, måste cykelvägnätet förbättras – både bygga ut saknade länkar för 
att skapa bättre tillgänglighet för flera samt förbättra kvaliteten. Cykelvägnätets roll är att både knyta ihop staden stadsdelar och kranskommuner 
med cykelvägar (pendlingscykelstråk) samt skapa god tillgänglighet med cykel inom stadsdelarna (övergripande cykelvägnät).

Cykelinfrastrukturen är inte bara cykelvägnätet utan också möjligheten att parkera cykeln. Cykelparkeringar ska erbjuda tillgänglighet till 
målpunkter samt möjligheten att kombinera olika trafikslag.

- Bygga ut felande och nya länkar som saknas.
- Bygga om cykelstråk så att de uppnår funktionskraven i cykelprogrammet 
- Göra mindre fysiska åtgärder för att förbättra framkomligheten, komforten och trafiksäkerheten längs befintliga stråk.
- Bygga fler samt förbättra befintliga cykelparkeringar.

Cykelvägar

Utveckling av pendlingcykelnätet

Cykelparkering 

Trafiksäkerhet och framkomlighet – mindre åtgärder

Utveckling och kunskapshöjning

För att säkra en sammanhängande och väl utformad cykelinfrastruktur från tidig planering till genomförande ska exempelvis riktlinjer, 
utformningsprinciper och andra stödjande verktyg utvecklas utifrån cykelprogrammets intentioner. Hänsyn ska tas till ny tillkommande kunskap eller 
lagstiftning samt, vid behov egna undersökningar och utvärderingar. 



KF Budget 2022

Trafiknämnden får i uppdrag att ta fram en karta över det befintliga 
cykelvägnätet där det tydligt går att se på vilka sträckor som 
cykelprogrammets standarder uppfylls och ej. Kartan ska löpande 
uppdateras och innehålla information om planerade projekt och 
prioriteringsordning.

KF Budget 2021 Trafiknämnden ges i uppdrag att säkerställa åtgärder för att förbättra 
flöden för cykel i de centrala delarna av cykelnätverket. 

Uppdraget har vävts in i det övriga vi arbetar med kopplat till 
trafikområdesplaner och projekt som pågår inom området. En kartläggning 
av cykelvägnätet planeras. 

Utformning och dimensionering av väntytor och magasin för 
fotgängare och cyklister.

Ta fram en vägledning som ger råd kring när, var och storlek på väntytor 
och magasin för cyklister. Förs in i teknisk handbok våren 2022.

Smart urbana trafikzoner Byggutfarter -ta fram och testa säkra lösningar Testa och utvärdera olika metoder för att markera och utforma tillfälliga 
byggutfarter med syfte att ta fram bättre krav.

Ta fram konceptet för pendlingscykelstråk vad gäller vägledning och 
visuella uttryck.

Konceptet ska visa hur pendlingscykelstråk ska skyltas och markeras så 
att de är enkla att följa och att hitta till dem. Åtgärden hänge samman med 
åtgärden för att förbättra vägledning och orienterbarhet.

Korsningspunkter mellan motofordon och cyklister. Slå fast utformning och föra in i Teknisk handbok i april. Ta fram principer 
och plan för införande.

Granska beläggningsplaner ur en cyklists perspektiv och förbättrad 
orienterbarhet samt implementera arbetsätt i befintligt ramavtal

Ta fram en handledning för hur beläggningsprojekt ska granskas och hitta 
en form för hur åtgärder iscensätts.

Delvis Vinnovafinansierad Bygga om två gator med temporära lösningar som stimulerar ett 
aktivt stadsliv och skyndar på omställning till ett mer hållbart resande

Vinnovaprojektet FRAMTIDSGATAN kommer att ta fram strategier och 
principer för snabb gatuomvandling i stor skala, modeller för enkla 
gatuprojekt, bygga prototyper på plats i Stockholm, Göteborg och Umeå, 
utvärdera dessa och ta fram en designguide.”

Cykelgata - en ny reglering Ta fram en vägledning med råd för när och hur cykelgator bör införas.

KF Budget 2022 Nämnden får särskilt avsatta medel i syfte att långsiktigt åtgärda den 
underhållsskuld som finns kopplat till stadens cykelvägnät.

Ny beläggning på cykelbanor. Ny beläggning på cirka 15-20 km cykelbanan

Styr & ställ

Fortsatt utveckling utifrån användarbehov. Aktiviteter för 2022 kommer att 
finnas beskrivna i en separata förvaltningsplan för Styr & Ställ. 
- Tillfälliga sommarstationer vid t.ex. Delsjöbadet och Saltholmen.
- Utveckling av företagssamarbeten och sponsring.
- Utveckling av tredjepartsintegration - sätta ramar för pilotprojekt.
- Löpande arbete med att utveckla lånecykelsystemet utifrån behov.

Utveckla arbetet med stöd och tjänster som t ex cykelpumpar och 
cykelservicestationer. 

- Pilotprojekt där företaget Pling ska bedriva cykelservice i 
cykelparkeringshuset i Gamlestaden. Beräknas pågå mars/april 2021-
mars/april 2022.
- Användarstudie cykelparkeringshuset i Gamlestaden
- Kravställa cykelpumpar och cykelservicestationer
- Ev. upphandla ramavtal för cykelpumpar och cykelservicestationer

Cykelstaden-appen

- Se över Cykelstadens roll utifrån vilka andra tjänster som trafikkontoret 
tillhandahåller och vilken roll Cykelstaden fyller i förhållande till dessa.
- Se över möjligheten att upphandla leverantör som har ett helhetsansvar 
för drift och utveckling av appen (ev. del av en större upphandling som IT 
kommer att genomföra där flera tjänster ingår)
- Fortsatt tillgänglighetsanpassning av appen samt mindre utveckling 
utifrån användarbehov.

Beteendepåverkande arbete riktat mot olika målgrupper såsom 
arbetsgivare/medarbetare, skolor och allmänhet

 Beteendepåverkande cykelkommunikation: 
- Företagsrådgivning med fokus på arbetspendling Sahlgrenska. 
- Cykelvänlig arbetsplats blir nationell Cykelvänligast. Rekrytera 
arbtesplatser både externt och internt Gbg stad
- Vintercyklist, 100 deltagare 1 dec - 1 mars
- Uppmuntrande cykelaktiviter i Hjällbo, inom ramen för stadsmiljöavtalet 
Fyra områden :Lär dig cykla, Kul att cykla, Kom ut och cykla, Fixa cykeln. 
Restidsinstallationer, 
Cykelvänligast och cykelservice till arbtesplatser
- Pilotområde cykel, stimulera fler att cykla i Backa

Produktkommunikation: Återkoppling till cyklister om gjorda åtgärder Sker löpande som del av investeringsprojekt. Ingen egen aktivitet med 
egen budget. 

Deltagande i KommunVelometern. Delta i Cykelfrämjandets benchmarking av cykelkommuner i Sverige.

Internt och externt seminarieum för att presentera halvtidsbokslutet 
av cykelprogrammet samt annat som kan vara av intresse

Deltagande i nätverk: Svenska cykelstäder samt Nationella 
cykelrådet

Beräkna och publicera mått för cykelflöden och publicera på 
goteborg.se

Uppdatera "Cykeltrafik på olika cykelbanor" med värden för 2019-2021 för 
ÅMVD, lägg ev till även sommar- och vinterdygnstrafik samt maxtimme för 
flera år. 

Utöka antalet mätpunkter - fasta och tillfälliga
Tillgängliggör cykemätningar från 2020-2021. Genomför tillfälliga 
cykelflödesmätningar 2022 enligt plan, ta fram rutiner för att hålla planen 
uppdaterad avseende mätpunkter och ev nyta tekniker

Ta fram rutiner för cykelflöden i Trafikkontorets projekt - mätning vid 
behov

Se till att cykelflöden tas med i Trafikkontorets projekt där det är relevant 
(GFSer mm) och rutiner för hur mätning kan beställas om befintliga flöden 
saknas

Beräkna framtida flöden Börja ta fram metod för att beräkna framtida flöden - typfall  

Räkna elcyklar på samma platser som 2019 och 2021 Eventuellt under hösten, ev utökning med fler fordonstyper (Styr & 
Ställ, lådcyklar mm)

Validera cykelstatistik och riktningar på nya mätplatser och se till att 
gamla mätplatser fungerar

Enhet mobilitetstjänster har handlat upp Amparo för att gå igenomoch rätta 
till alla befintliga cykelmätplatser och det ingår att riktningskontrollera. 
Enhet analys arbetar med att ta fram ett trafikdatasystem.  

Lasermätning av alla cykelbanor Göra  filmning och lasermätning av alla cykel- och gång och cykelbanor i 
syfte att samla in data för analys samt analys av bland annat jämnheten. 

Bra data, goda samverkansformer och omvärldsbevakning är några exempel på faktorer som behövs för att kunna leverera bra kvalitet inom alla 
ovanstående åtgärdsområden.

DRIFT OCH UNDERHÅLL – säkra god standard på cykelvägarna året om 

Cykelnätet behöver hålla god standard året om så att cyklisten oavsett årstid kan cykla på ett säkert och bekvämt sätt. Det förutsätter en hög drift- 
och underhållsstandard på cykelvägnätet, till exempel god vinterväghållning, sopning, fungerande belysning, klippning av störande växtlighet och 
jämn beläggning. En bra standard på drift och underhåll är nödvändig för att kunna minska cykelolyckorna. 

STÖD OCH TJÄNSTER – erbjud stöd och tjänster som underlättar cykling och ökar färdmedlets attraktionskraft

Ett bra utbud av tjänster gör cykel som färdmedel mer pålitligt, förutsägbart och enkelt att kombinera med andra färdmedel. Principen är att stötta 
cyklisten före, under och efter cykelresan. Trafikkontoret behöver också stötta och hantera tjänster som andra aktörer erbjuder.

KOMMUNIKATION – förstärk bilden av Göteborg som cykelstad med hjälp av kommunikation

Cykelkommunikationen ska tydliggöra cykling som en prioriterad fråga för staden, förstärka värdet av cykelsatsningar och skapa motivation till ökad 
cykling. Att arbeta via andra aktörer är en viktig strategi.
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